
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 13 martie 2013

              
              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.

  La lucrările şedinţei  sunt prezenţi  toţi cei  11 membri ai Consiliului  Local al
comunei Nădrag.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Breabăn
Georgel. 

  Dl. Breabăn, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată
a  Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în  comuna
Nădrag în anul şcolar 2013 – 2014. 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  procedurii  de  atribuire  a
contractului  de achiziţie publică având ca obiect :  „Contractarea unei finanţări
rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 1.850.000 lei  pentru
realizarea proiectului : Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe,
achiziţia  de  materiale  şi  echipamente  destinate  conservării  şi  promovării
specificului  local  şi  moştenirii  culturale,  achiziţia  de utilaje  pentru  întreţinerea
drumurilor,  în  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş, finanţat  prin  programul  PNDR
măsura 322”. 

3. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 3 a unui
proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de flori şi arbori ornamentali. Punctul
Diverse va deveni punctul nr.4 al ordinii de zi.   
            Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru. Se
supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind  aprobarea reţelei  şcolare ce va funcţiona în  comuna Nădrag în anul
şcolar 2013 – 2014) prin citirea proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect.   Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică având ca obiect : „Contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii
de credit în valoare de 1.850.000 lei  pentru realizarea proiectului :  Modernizare străzi
comunale,  construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării  şi  promovării  specificului  local  şi  moştenirii  culturale,  achiziţia  de utilaje
pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş, finanţat prin programul
PNDR măsura 322”) prin citirea proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect.   Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  achiziţionării  de  flori  şi  arbori  ornamentali.)  prin  citirea
proiectului  de  hotărâre.  Preşedintele  de  şedinţă  solicită  discuţii  pe  marginea  acestui
proiect.    Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă supune la  vot proiectul  de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:



- Cererea  d-nei  Brezovan  Daniela  Maria  prin  care  solicită  repartizarea  unei
locuinţe. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe lista de
priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Mitroi Gheorghe prin care solicită închirierea unui teren în zona
blocului 6 pentru construirea unui garaj. Primarul arată că această cerere se poate
rezolva odată cu rezolvarea problemei ivite ca urmare a solicitării de concesiune a
unor  porţiuni  din  terenul  din  vecinătatea  fostei  centrale  termice  a  blocului  6,
solicitare  depusă la şedinţa  anterioară  de dl.  Halasciuc Dorel,  care a  cumpărat
centrala de la primăria Nădrag. Primarul informează că în urma verificărilor din
teren s-a constatat că terenul solicitat de dl Halasciuc pentru concesionare, astfel
încât să-şi poate folosi imobilul vândut de către Primărie, este ocupat în prezent
de şoproanele a 7 locatari din blocul 6, care plătesc primăriei chirie pentru ele.
Primarul propune demolarea şoproanelor respective şi reconstruirea lor de către
primărie pe un alt amplasament din zona blocului 6, pe care se pot amenaja chiar
mai mult de 7 şoproane, urmând ca apoi să fie închiriate vechilor deţinători şi
altor solicitanţi care locuiesc în blocul respectiv ( inclusiv d-lui. Mitroi Gh.a cărui
cerere a fost luată în discuţie) , în acest fel realizându-se şi o sistematizare a zonei
şi o îmbunătăţire a aspectului ei urbanistic. Cei 7 locatari,  actualii deţinători ai
şoproanelor, care sunt prezenţi la lucrările şedinţei arată că propunerea primarului
este bună şi că se vor conforma în cazul în care va fi votată.  Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.      

             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au
probleme la acest punct al ordinii de zi.

- Dl. Călin solicită ca la cimitirul de pe strada Şcolii să fie amplasate mai multe
pubele pentru depozitarea gunoiului.  De asemenea solicită să fie reparat şanţul
care asigură scurgerea apelor pluviale dinspre locuinţa Bec spre blocul 20.

- D-na  Florea  informează  că  există  mai  multe  reclamaţii  din  partea  cetăţenilor
comunei referitoare la faptul că nu se colectează la timp deşeurile menajere de pe
raza comunei. Primarul arată că în urmă cu câteva zile a avut loc şedinţa AGA a
societăţii  de  salubrizare  ECOSAL,  în  urma  căreia  s-a  reorganizat  activitatea
acestei societăţi atât în privinţa programului de colectare cât şi în privinţa încasării
taxelor care va fi realizată de către personalul societăţii şi nu de către personalul
primăriei.  

- Dl. Linginari solicită montarea de jgheaburi de scurgere la capela din cimitir. 
- Dl.  Grissak  solicită  din  nou  tăierea  mărăcinilor  şi  buruienilor  din  zona  Pătru

Covaci.
- Dl. Breabăn arată că la locuinţa închiriată  familiei Ilău este mizerie, locuinţa este

neîngrijită  şi  doreşte să ştie  dacă familia  nu ar putea fi  evacuată  din locuinţă.
Primarul arată că evacuarea se poate face doar în urma unei sentinţa judecătoreşti.

         Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă  declară  închisă  şedinţa  convocată  de  îndată  a  Consiliului  Local  al  comunei
Nădrag.

                Preşedinte de şedinţă 
                    Breabăn Georgel                                               Secretar

                           Fuior Mărioara


